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บทคัดย่ อ
การวิจยั ในครังนีมีวตั ถุประสงค์เพือศึกษา1)การ
จัดการการสือสารภายในองค์กรผลิตเสือผ้ าสําเร็ จรู ป
2) การจัดการการสือสารภายนอกองค์กรผลิตเสือผ้ า
สําเร็ จรูป
ใช้ ระเบียบวิธีวิจัยเชิ งคุณภาพ ประชากร หรื อ
ผู้ให้ ข้อมูลสําคัญคือ 5 คน เครื องมือทีใช้ ในการวิจัย
คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการ
วิเคราะห์เนือหา
ผลการศึกษาพบว่า
1. การจัด การการสือ สารภายในองค์ ก รผลิ ต
เสือผ้ าสําเร็ จรูป คือ การจัดการกับปั จจัยทางการสือ สาร
6 ตัวแปรได้ แก่ 1) การจัดระเบียบการสือสาร โดยการ
ใช้ วจั นภาษา ด้ วยการพูดและใช้ ลายลักษณ์ อกั ษรใน
การบริ หารจัดการ ใช้ อวัจนภาษาในการทํางานด้ วยสือ
สินค้ าต้ นแบบ รู ปภาพ สัญลักษณ์ ความสุภาพ 2) การ
จัดกระบวนการแปรเปลียนทางการสือสาร โดยบริ หาร
จัด การงานให้ เ หมาะสม ใช้ กิ จ กรรมการสือ สารและ
ระดั บ การสื อ สารที ส อดคล้ องกั บ งาน 3) การจั ด
สภาพแวดล้ อม โดยการสร้ างบรรยากาศการทํา งาน

และบรรยากาศการสือสารทีดี ใช้ การสือสารเพือเพิม
แรงจูงใจแก่บุคลากร ได้ แก่ การมอบรางวัล การกล่าว
ชมเชย มี ค วามเข้ าใจในวัฒ นธรรมองค์ ก ร 4)การจัด
ปั จ จัย เข้ า ทางการสือ สาร ด้ ว ยการเลื อ กใช้ สื อ ที
เหมาะสม ได้ แก่ สือสินค้ าต้ นแบบ สือบุคคล สือการ
ประชุม เครื องมือสือสาร สือกิจกรรม 5) การจัดทิศ
ทางการสือ สาร ใช้ การสือ สารจากบนลงล่างเพือสัง การ
และสือสารจากล่างขึนบนเพือรับฟั งความคิดเห็นของ
บุ ค ล า ก ร โ ด ย ใ ช้ ก า ร สื อ ส า ร แ น ว ร า บ เ พื อ ก า ร
ประสานงานระหว่ า งแผนก 6)การจั ด ช่ อ งทางการ
สื อ สาร โดยใช้ การสื อ สารแบบเป็ นทางการเพื อ มี
หลักฐานตรวจสอบย้ อนกลับได้
2. การจัดการการสือสารภายนอกองค์กรผลิต
เสือผ้ าสําเร็ จรูป คือ การจัดการกับปั จจัยทางการสือ สาร
6 ตัวแปรเช่นเดียวกับข้ อ 1 ระหว่างองค์กรกับผู้มีสว่ นได้
เสี ย ภายนอกองค์ ก ร ได้ แก่ 1) การจั ด ระเบี ย บการ
สือ สาร ด้ วยการใช้ วจั นภาษา ได้ แก่ คําพูด ลายลักษณ์
อักษร เอกสาร ทีชดั เจน และใช้ อวันภาษา ได้ แก่การใช้
สิน ค้ า ต้ น แบบ รู ป ภาพ คุณ ภาพ ความตรงต่อ เวลา
ความสุภ าพ การให้ เกี ย รติ 2) การจั ด กระบวนการ
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แปรเปลีย นทางการสือ สาร โดยการบริ หารจัดการงานที
ดี การใช้ กิ จ กรรมการสือ สารและระดับการสือ สารที
เหมาะสม 3) การจัดสภาพแวดล้ อมการทํางานระหว่าง
องค์ ก รได้ แก่ การสร้ างบรรยากาศการทํ า งานและ
บรรยากาศการสือ สารที เ หมาะสม มี ค วามเข้ า ใจใน
วัฒนธรรมระหว่างองค์กร 4)การจัดปั จจัยเข้ าทางการ
สือ สาร ด้ วยการเลือกใช้ สือ ที เหมาะสมได้ แ ก่ บุค คล
การประชุม ใช้ สอื กิจกรรม 5) การจัดทิศทางการสือสาร
หลายรู ป แบบเพื อ ให้ ก ารทํา งานราบรื น 6) การจัด
ช่ อ งทางการสื อ สาร โดยสื อ สารแบบเป็ นทางการ
สามารถตรวจสอบย้ อนกลับได้
คําสําคัญ: การจัดการการสือ สาร, ธุรกิจผลิตเสือผ้ า
สําเร็ จรูป

Abstract
The Objective of this research were 1) to
study the internal communications administration
in finished apparel manufacturing enterprises and
2) to study external communications management
in finished apparel manufacturing enterprises.
This study is qualitative research. The population
there are 5 persons. the research method is an indepth interview. The data were analyzed by
content analysis.
The research result showed that
1) Internal communications administration
in finished apparel manufacturing enterprises
related with 6 variables which are (a) organization
of communications using verbal language, both
with written and spoken, for administration, and

non-verbal language in the form of sample
products, images, symbols and courtesy; (b) the
communications transformation administration
process through appropriate management of
work and utilization of suitable communication
activities and levels to fit the task; (c) environment
administration by creating a good work and
communications atmosphere and using
communications to build incentives for employees
by giving awards, praise and understanding the
organizational culture; (d) managing communications
input by choosing appropriate media, namely,
sample products, personal media, meetings,
communications devices and activities (e)
managing the direction of communications, i.e.
using top-to-bottom communications for work
orders, bottom-to-top communications for listening
to employee opinions, and horizontal communications
for coordinating among work divisions; and (f)
managing communications channels, such as
using formal communications to insure
accountability.
2) External communications administration
in the enterprises also related with managing 6
variables between the organization and external
stakeholders, consisting of:(a) organization of
communications using clear written and spoken
language and documents and non-verbal
language via the media of sample products,
images, quality, punctuality, respect and
courtesy; (b) communications transformation
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management process through good work
administration and utilization of suitable
communication activities and levels; (c) environment
administration by creating a good interorganizational work and communications
atmosphere and understanding inter-organizational
culture; (d) managing communications input by
choosing appropriate media, namely, personal
media, meetings, and activities; (e) managing the
direction of communications in many forms for
smoother work; and (f) managing communications
channels, such as using formal communications
to insure accountability.
Keywords: Communications Management,
Business of Ready-made Garment Production

บทนํา
จากการที เ ศรษฐกิ จ การค้ า ทัว โลกเป็ นไปใน
รูปแบบการแข่งขันเสรี กอปรกับการก้ าวเข้ าสูป่ ระชาคม
อาเซียนทําให้ การแข่งขันทวีความรุ นแรงยิงขึน สินค้ า
ในกลุ่ม เสื อผ้ าและสิ ง ทอจั ด เป็ นสิ น ค้ ากลุ่ม ที ไ ด้ รั บ
ผลกระทบไม่น้อย การทีธุรกิจในหมวดเสือผ้ าและสิง
ทอจะยื น หยัด อยู่ไ ด้ ใ นกระแสทุน นิ ย มจึ ง จํ า เป็ นต้ อ ง
ปรับตัวในทุกๆด้ าน และการสือ สารในกระบวนการผลิต
เป็ นสิงที ผ้ ูประกอบการต้ อ งใส่ใจไม่แพ้ การจัดการใน
ด้ านอืนๆ
ธุ ร กิ จ ผ ลิ ต เ สื อ ผ้ า สํ า เ ร็ จ รู ป ใ น รู ป แ บ บ
อุ ต สาหกรรมที มี ล ัก ษณะการผลิ ต แต่ ล ะแบบๆละ
จํานวนมากนับร้ อยนับพันชิน เป็ นธุรกิจทีมกั เกิดความ
ผิดพลาดขึนในกระบวนการผลิตอยู่เสมอ กระบวนการ
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ผลิตเสือผ้ าสําเร็ จรู ปมีขนตอนเริ
ั
 มตังแต่ การออกแบบ
พัฒนาแบบ สร้ างแพทเทิร์ น การสร้ างสินค้ าต้ น แบบ
การจัดซือวัตถุดิบ การเตรี ยมการผลิต การลงมือผลิต
ตัด เย็ บ ตกแต่ ง บรรจุ ภั ณ ฑ์ รวมถึ ง ขั นตอนการ
กระจายสินค้ าออกสูต่ ลาด ให้ ได้ สินค้ าทังหมดตรงตาม
รูปแบบ คุณภาพ และเวลาทีลกู ค้ ากําหนด
การมีขนตอนการสื
ั
อ สารมากมายในธุรกิจเสือผ้ า
สํ า เร็ จ รู ป ซึ ง เกิ ด การเปลี ย นผู้ส่ ง สารและผู้รั บ สาร
รวมถึงช่องทางการสือสารอยู่ตลอดและทุกขันตอนการ
ทํางาน ทํ าให้ เกิ ดการตีความที ผิดพลาดขึนได้ และ
บ่ อ ยครั งที ค วามผิ ด พลาดที เ กิ ด ขึ นเพี ย งเล็ ก น้ อย
สามารถสร้ างผลกระทบและความสูญ เสีย มากมาย
การสูญเสียเศษวัสดุอปุ กรณ์การตัดเย็บมากกว่าเกณฑ์
ปกติ ทําให้ ต้นทุนการผลิตสูงขึน ได้ จํานวนสินค้ าลดลง
คุณภาพลดลง และ อาจมีระยะเวลาการผลิตนานมาก
ขึน ซึงการสือสารทีผิดพลาดยังอาจส่งผลถึงกําลังใจ
และแรงจูงใจในการทํางานของบุคคลากรในองค์กรได้
หรื อแม้ แต่การสือ สารกับ องค์ กรภายนอกผิด พลาดก็
ส่ง ผลกระทบต่อ การผลิต เช่ น กัน ซึง ความเสีย หาย
ต่างๆทีกล่าวมาสามารถสร้ างผลกระทบต่อองค์กรใน
ด้ า นต่ า งๆ ได้ แก่ 1.ผลกระทบในด้ า นการตลาด 2.
ผลกระทบในด้ านการเงิ น 3.ผลกระทบในด้ านความ
ปลอดภัย 4.ผลกระทบในด้ านภาพลักษณ์ และความ
เชือมัน ทีลกู ค้ ามีตอ่ องค์กร
ความผิดพลาดต่างๆทีเกิดขึนจากการสือสารใน
กระบวนการผลิต เกิดจากสาเหตุตา่ งๆหลายประการทัง
จากผู้ ส่ ง สาร สาร ช่ อ งทาง ผู้ รั บ สาร การเข้ ารหั ส
ถอดรหัส ดังนันผู้บริ หารองค์ กรจึงต้ องมีวิสยั ทัศน์ ใน
การแก้ ปัญหาด้ านการสือสารโดยการวิเคราะห์ปัญหา
และแก้ ปัญหาให้ ตรงจุด โดยการจัดการการสือสารใน
ประเด็นปั ญหาต่างๆของธุรกิจให้ ธุรกิจดําเนินไปอย่างมี
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ประสิ ท ธิ ภ าพเพื อ ที จ ะเพิ ม ศัก ยภาพการผลิ ต ให้ แ ก่
องค์กร และส่งผลให้ องค์กรสามารถผลิตสินค้ าทีถกู ต้ อง
ตรงความต้ องการของลูกค้ า ทังด้ านรู ปแบบ คุณภาพ
ความปลอดภัย และตรงเวลา
การปรั บ ปรุ งองค์ ก รเพื อเพิ มความสามารถใน
การแข่งขันให้ แก่องค์กรเป็ นสิงสําคัญอย่างยิง เพราะ
การทีจะยืนหยัดอยู่ได้ ในสภาวะการณ์ แห่งการค้ าเสรี
และการก้ าวเข้ าสู่ประชาคมอาเซียนทีมีการแข่งขันสูง
มาก องค์กรจะต้ องมีจดุ แข็งและมีความได้ เปรี ยบเหนือ
คูแ่ ข่ง ซึง สอดคล้ องกับ วิทยาธร ท่อแก้ ว (2548:199) ที
กล่า วถึ ง ความสํา คัญ และองค์ ป ระกอบของการเพิ ม
ประสิทธิ ภาพการจัดการการสือสารว่าการแข่งขันของ
องค์ ก ารธุ ร กิ จ ในยุ ค โลกาภิ วั ต น์ เ ป็ นแรงกดดั น ให้
ผู้บริ หารองค์การจําเป็ นต้ องพยายามปรับปรุ งกลยุทธ์
และกระบวนการบริ หารให้ มี ความคล่องตัว ทันสมัย
เพื อ สร้ างความได้ เ ปรี ย บทางการแข่ง ขัน โดยที ฝ่ าย
บริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ไ ด้ เข้ ามามี บ ทบาทในการ
บริ หารงาน เพือให้ พนักงานในองค์กรมีความพร้ อมทีจะ
เป็ นผู้ผ ลิต ที มี คุณ ภาพ มี แ รงจูง ใจ มี ค วามใส่ใ จและ
ความพึงพอใจในงานทีรับผิดชอบ โดยทีพนักงานจะมี
บทบาทและความรับผิดชอบเพิมขึนทังในด้ านการได้ รับ
มอบหมายงาน อํานาจ และการมีส่วนร่ วมกับองค์ กร
มากขึน
การลดความผิ ด พลาดของการสื อ สารใน
กระบวนการผลิตเพื อ ลดผลกระทบด้ า นต่างๆที มี ต่อ
องค์ ก รนัน จํ าเป็ นต้ องอาศัยเครื องมือเข้ ามาจัดการ
และจากการทบทวนวรรณกรรมจึง พบว่า เครื องมือ ที
เหมาะแก่ ก ารนํ า มาใช้ แก้ ปั ญ หาด้ า นการสื อ สารใน
ธุ ร กิ จ เสือผ้ า สํา เร็ จ รู ป ดัง กล่า วคื อ “การจัด การการ
สือสาร” (Communications Managemant) โดยทีเรา
สามารถจําแนกบุคคลากรทีมีสว่ นเกียวข้ องกับการผลิต

ทังหมด สามารถแบ่งได้ 2 กลุม่ คือ กลุม่ ภายในองค์กร
และ กลุม่ ภายนอกองค์กร
ทังนี สุร พงษ์ โสธนะเสถี ย ร(2550:5) กล่า วว่ า
การจัดการการสือสาร หมายถึง การบริ หารจัดการของ
หน่วยงานทัวไปทีพิจารณาควบคู่ไปกับความสัมพันธ์
ภายใน/ภายนอกของหน่ ว ยงานภายใต้ บริ บ ทของ
แนวคิดทางการสือ สารโดยแบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะ คือ
1. การจัดการการสือสารในความหมายแคบ
หมายถึง การจัดการทางการสือสารทีเน้ นกระบวนการ
บริ หารจัดการทีพาดพิงหรื อเกียวข้ องกับแนวคิดทางการ
สือ สาร
2. การจัดการการสือสารในความหมายกว้ าง
หมายถึง การจัดการทางการสือ สารในความหมายแคบ
ทีร วมการจัดระเบีย บทางการสือสารไว้ ด้ว ย การจัด
ระเบี ย บทางการสื อ สารเป็ นการสื อ สารที จัด ไว้ เ ป็ น
หมวดหมูเ่ พือสนับสนุนการจัดการทางการสือ สาร
จึงสรุ ปได้ ว่า “การจัดการการสือสาร” หมายถึง
การจัด การกับ ปั จ จัย ทางการสื อ สารทังภายในและ
ภายนอกองค์ ก ร ได้ แ ก่ การจั ด ระเบี ย บการสื อ สาร
ก ร ะ บ ว น ก า ร แ ป ร เ ป ลี ย น ท า ง ก า ร สื อ ส า ร
สภาพแวดล้ อม ปั จจัยเข้ าทางการสือสาร ทิศทางการ
สือสาร และช่ องทางการสือ สาร เพือให้ ธุรกิ จผลิต
เสือผ้ าสําเร็ จรูปดําเนินไปอย่างราบรื น

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื อ ศึ ก ษาการจัด การการสื อ สารภายใน
องค์กรผลิตเสือผ้ าสําเร็ จรูป
2. เพือ ศึกษาการจัด การการสือ สารภายนอก
องค์กรผลิตเสือผ้ าสําเร็ จรูป
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วิธีดาํ เนินการวิจัย
1. แบบของการวิจยั เป็ นวิจยั เชิงคุณภาพ
2. ประชากร ได้ แก่ ผู้บริ หารระดับสูงในธุรกิจ
ผลิตเสือผ้ าสําเร็ จรูป
3. กลุม่ ตัวอย่าง
ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง จํานวน 5 คน
สุ่ม ตัว อย่ า งโดยการเลื อ กเจาะจง โดยใช้
เกณฑ์ในการเลือกจาก ผู้บริ หารระดับสูงของขององค์กร
ที มี ทุน จดทะเบี ย นไม่น้ อ ยกว่า 1 ล้ า นบาท และมี
ประสบการณ์การทํางานไม่น้อยกว่า 10 ปี
เครื องมือทีใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลในครังนี
มี 1 ชุด ได้ แก่ แบบสัมภาษณ์ เชิงลึก ซึงออกแบบตาม
แนวคิด หลักการ และทฤษฎีทีเกียวข้ อง และอยู่ภายใต้
ขอบเขตการวิ จัย เพื อ ให้ บ รรลุวัต ถุป ระสงค์ ทีกํ า หนด
การสร้ างแบบสัม ภาษณ์ ได้ ใ ช้ ก ารวิ ธี ก ารตังคํ า ถาม
แบบทีมีความเข้ าใจง่าย เป็ นคําถามแบบมีการกําหนด
โครงสร้ างคําถาม เพื อเปิ ดโอกาสให้ กลุ่ม ตัว อย่า งได้
ตอบคําถามอย่างอิสระ แบบสัมภาษณ์ เชิงลึกในครังนี
ประกอบด้ วยประเด็นการศึกษา 3 ตอน ดังนี
ตอนที 1 แบบสัมภาษณ์ ข้อมูล ส่วนบุคคลของ
ผู้ให้ ข้อมูลหลักและธุรกิจ
ตอนที 2 แบบสัม ภาษณ์ เ กี ย วกั บ ข้ อมู ล การ
สือ สารภายในองค์กร
ตอนที 3 แบบสัมภาษณ์ เกี ย วกับ ข้ อ มูลการ
สือ สารภายนอกองค์กร
การเก็บรวบรวมข้ อมูล ผู้วิจยั เก็บรวบรวมข้ อมูล
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกโดยทําการสัมภาษณ์กลุม่ ผู้ให้
ข้ อมูลหลักทีผ่านเกณฑ์จํานวน 5 คน โดยผู้วิจัยเป็ นผู้
สัมภาษณ์ด้วยตัวเองเป็ นรายบุคคล ด้ วยการเก็บบันทึก
ข้ อเท็จจริ งด้ วยการจดบันทึก และ บันทึกเสียง ในทุก
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ประเด็นตามวัตถุประสงค์ ทีผ้ ูวิจัยศึกษา และรวบรวม
เอกสารทีเกียวข้ องเพือนํามาศึกษาวิเคราะห์
การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจยั เรื องการจัดการการ
สือสารธุรกิ จผลิตเสือผ้ าสําเร็ จรู ป ผู้วิจัยได้ นําข้ อมูลที
รวบรวมได้ จากการสัมภาษณ์เชิงลึก มาคัดสรรเลือกใช้
ข้ อมูลทีต้องการและตัดทอนข้ อมูลทีไม่เกียวข้ องออกไป
และทําการพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Method)
โดยจํ าแนกชนิ ดข้ อ มูล รายประเด็ นตามแนวคิ ดและ
ทฤษฎีทีกําหนดไว้ เป็ นกรอบ โดยนําข้ อมูลทีเก็บได้ มา
จัดป็ นหมวดหมู่ว่าข้ อมูลนันเป็ นเรื องเกียวกับประเด็น
ใด แล้ วนํามาวิเคราะห์ตามประเด็นดังนี
1. การจัด การการสือ สารภายในองค์ ก รผลิ ต
ธุรกิจเสือผ้ าสําเร็ จรูป
2. การจัดการการสือสารภายนอกองค์กรผลิต
ธุรกิจเสือผ้ าสําเร็ จรูป
เมือวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละประเด็นแล้ ว ผู้วิจัย
จะนํามาประมวลความเกี ยวข้ องหาคําตอบในแต่ล ะ
ประเด็ น เพื อ นํ า มาเรี ย บเรี ย ง เขี ย นสรุ ป เพื อ ตอบ
คําถามการวิจยั ให้ ได้ ตามวัตถุประสงค์ทีวางไว้

ผลการวิจัย
ผลการวิจยั ตามวัตถุประสงค์ข้อที 1) เพือศึกษา
การจั ด การการสื อ สารภายในองค์ ก รผลิ ต เสื อผ้ า
ผลการวิ จัย ครั งนี ชี ให้ เ ห็ น ว่า การจัด การการสื อ สาร
ภายในองค์กรผลิตเสือผ้ าสําเร็ จรู ป คือ การจัดการกับ
ปั จจัยทางการสือสาร 6 ตัวแปรได้ แก่ (1) การจัด
ระเบียบการสือ สารโดยการใช้ วจั ภาษา ด้ วยการพูดและ
ใช้ ลายลัก ษณ์ อัก ษรในการบริ ห ารจัด การ ใช้ อวัจ น
ภาษาในการทํ า งานด้ ว ยสื อ สิ น ค้ า ต้ น แบบ รู ป ภาพ
สัญ ลัก ษณ์ ความสุภ าพ (2) การจัด กระบวนการ
แปรเปลียนทางการสือสาร โดยบริ หารจัดการงานให้
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เหมาะสม ใช้ กิจกรรมการสือ สารและระดับการสือสารที
สอดคล้ องกับงาน (3) การจัดสภาพแวดล้ อม โดยการ
สร้ างบรรยากาศการทํางานและบรรยากาศการสือสาร
ทีดี ใช้ การสือสารเพือเพิมแรงจูงใจแก่บุคลากร ได้ แก่
การมอบรางวัล การกล่า วชมเชย มี ค วามเข้ า ใจใน
วัฒนธรรมองค์กร (4) การจัดปั จจัยเข้ าทางการสือสาร
ด้ วยการเลือกใช้ สอื ทีเหมาะสม ได้ แก่ สือสินค้ าต้ นแบบ
สือ บุคคล สือ การประชุม เครื องมือสือสาร สือกิจกรรม
(5) การจัดทิศทางการสือสาร ใช้ การสือสารจากบนลง
ล่า งเพื อ สัง การและสือ สารจากล่า งขึนบนเพื อ รั บ ฟั ง
ความคิดเห็นของบุคลากรโดยใช้ การสือสารแนวราบ
เพือการประสานงานระหว่างแผนก (6) การจัดช่องทาง
การสือสาร โดยใช้ การสือสารแบบเป็ นทางการเพือมี
หลักฐานตรวจสอบย้ อนกลับได้
ผลการวิจยั ตามวัตถุประสงค์ข้อที 2) เพือศึกษา
การจั ด การการสื อ สารภายนอกองค์ ก รผลิ ต เสื อผ้ า
ผลการวิจัยครั งนีชีให้ เห็นว่า การจัดการการสือสาร
ภายนอกองค์กรผลิตเสือผ้ าสําเร็ จรูป เป็ นการจัดการกับ
ปั จจัยทางการสือสาร 6 ตัวแปรเช่นเดียวกับข้ อ 1
ระหว่างองค์กรกับผู้มีสว่ นได้ เสียภายนอกองค์กร ได้ แก่
(1) การจัดระเบียบการสือสาร ด้ วยการใช้ วจั นภาษา
ได้ แก่ คําพูด ลายลักษณ์ อกั ษร เอกสาร ทีชดั เจน และ
ใช้ อ วันภาษา ได้ แ ก่ การใช้ สิน ค้ า ต้ น แบบ รู ป ภาพ
คุณภาพ ความตรงต่อเวลา ความสุภาพ การให้ เกียรติ
(2) การจัดกระบวนการแปรเปลียนทางการสือสาร โดย
การบริ หารจัดการงานทีดี การใช้ กิจกรรมการสือสาร
และระดับการสือ สารทีเหมาะสม (3) การจัดสภาพแวดล้ อม
การทํางานระหว่างองค์กรได้ แก่ การสร้ างบรรยากาศ
การทํางานและบรรยากาศการสือสารที เหมาะสม มี
ความเข้ าใจในวัฒนธรรมระหว่างองค์กร (4) การจัด
ปั จจั ย เข้ าทางการสื อ สาร ด้ วยการเลื อ กใช้ สื อ ที

เหมาะสม ได้ แก่ บุคคล การประชุม ใช้ สือกิจกรรม (5)
การจัด ทิ ศ ทางการสื อ สารหลายรู ป แบบเพื อ ให้ ก าร
ทํางานราบรื น (6) การจัด ช่องทางการสือสาร โดย
สือ สารแบบเป็ นทางการ สามารถตรวจสอบย้ อนกลับได้

อภิปรายผล
จากแนวคิดการจัดการการสือสารของ สุรพงษ์
โสธนะเสถี ยร (2550) อธิ บ ายการจัด การการสือ สาร
ธุรกิจเสือผ้ าสําเร็ จรูปได้ ดงั นี
1. การจัด การการสือ สารภายในองค์ ก รผลิ ต
เสือผ้ าสําเร็ จรู ป คือ การใช้ วจั นภาษาทังด้ วยภาษาพูด
และภาษาเขียน เพือชีแจงรายละเอียดการทํางานด้ วย
การสื อ สารซึ ง หน้ าและผ่ า นเครื อ งมื อ สื อ สาร และ
ใช้ อวัจนภาษาเพือ การชีแจงรายละเอียดงาน เพือการ
โน้ มน้ าวใจให้ บคุ ลากรเกิดกําลังใจในการทํางาน โดยใช้
วัตถุต้นแบบผ่านการสือ สารซึง หน้ า และมีการนําเครื อง
มือสือ สารเข้ ามาช่วยอํานวยความสะดวกในการทํางาน
ทังนี อวัจนภาษาทีสําคัญในการทํางาน คือ
การใช้ วตั ถุต้นแบบในการสือ สารกันแบบซึง หน้ า และส่ง
รู ปภาพรวมถึงรายละเอีย ดงานผ่านเครื อ งมือสือสาร
แสดงกริ ยาทีจริ งจัง และ การจ่ายค่าแรงทีตรงเวลา กับ
บุ ค ลากร หรื อให้ รางวั ล ตามความสามารถ ฝี มื อ
คุณภาพของงาน เพือโน้ มน้ าวใจให้ การทํางานด้ วยการ
ให้ รางวัล เป็ นค่าตอบแทนในรู ปของเงิ น การยกย่อ ง
และตําแหน่งงานทีสงู ขึน
บ ร ร ย า ก า ศ ก า ร ทํ า ง า น ใ น อ ง ค์ ก ร คื อ
บร ร ย า ก า ศ ค ว า ม ก ด ดั น ใ น ก า ร ทํ า ง า น ค ว า ม
กระตือรื อล้ น การร่ วมมือร่ วมใจ ส่วนบรรยากาศการ
สือ สารคือ ความสุภาพของการการสือสารต่อกันการให้
เกียรติตอ่ กัน การมีสมั มาคารวะ การตรงต่อเวลา ส่วน
ด้ านจิตวิทยาการสือ สาร ผู้บริ หารควรใช้ พระคุณในการ
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ช่วยแก้ ปั ญหาแก่บุคลากร และสร้ างแรงจูง ใจในการ
ทํางานด้ วยรางวัลและการยกย่อง
เนืองจาก ธุรกิจเสือผ้ าสําเร็ จรู ปมีปัจจัยเข้ า
ทางการสื อ สาร คื อ ความกดดัน ด้ า นรู ป แบบที ต้ อ ง
ทัน สมัย สอดคล้ องกับฤดูก าลขาย ความกดดันด้ า น
เวลาการผลิต และความกดดันด้ านคุณภาพของสินค้ า
ผู้บริ หารจึงต้ องเลือกใช้ สือทีเหมาะสมเพือนํามาแก้ ไข
ปั ญหา พัฒนาการทํางาน และบริ หารจัดการองค์กร
ให้ ดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและลดความสูญเสีย
ใช้ สอื ทีเหมาะสมกับงานด้ านต่างๆ โดยสือทีเหมาะสม
กับ บริ บ ทภายในองค์ ก ร คื อ สื อ บุค คล วัต ถุต้ น แบบ
เครื องมือสือ สาร และเอกสาร
กระบวนการแปรเปลียนทางการสือ สาร ที
นํามาปรับปรุ งแก้ ไขปั ญหา พัฒนาการทํางาน และใช้
บริ หารจัดการองค์กรใน ฝ่ ายออกแบบ ฝ่ ายผลิต และ
ฝ่ ายจัดส่งสินค้ า สามารถทําได้ โดยการนําเครื องมือ
สือ สารมาใช้ เพือ ประหยัดค่า ใช้ จ่า ย ประหยัด เวลา
และได้ ผลผลิตทีมีรูปแบบสวยงามมีคุณภาพตรงตาม
ต้ นแบบทีลกู ค้ าต้ องการ
ทังนี การทํางานภายในองค์ กรผลิตเสือผ้ า
สําเร็ จรูป ยังใช้ การสือสารระหว่างบุคคลในทุกขันตอน
จึงจําเป็ นต้ องมีการคัดสรรค์บุคลากรทีมีประสบการณ์
ในการทํ างานและมีทักษะในการสือสารทีดี แต่เนือ ง
ด้ วยงานด้ านแฟชัน มีการพัฒนาตลอดเวลา องค์กรจึง
ต้ องมีการอบรมเพือพัฒนาบุคลากรเพือพัฒนาการผลิต
และสือ สารควบคู่ไปด้ วย โดยในการดําเนินงานควรใช้
การสื อ สารกลุ่ม ย่ อ ยในรู ป แบบการประชุ ม เพื อ ร่ ว ม
ระดมความคิดและทราบข้ อมูลข่าวสารร่ วมกันอยู่เสมอ
และยังใช้ การสือสารกลุม่ ย่อยเพือการสังสรรค์ เพือลด
ปั ญหาความตึงเครี ยดทังจากบุคคลและเนืองาน อัน
เป็ นการระบายปั ญ หาคับ ข้ อ งใจในรู ป แบบที ไ ม่ เ ป็ น
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ทางการ ซึ ง สอดคล้ องกั บ สุ ร พงษ์ โสธนะเสถี ย ร
(2550) ที ก ล่า วว่ า ผู้ค นในองค์ ก รมัก หลี ก เลี ย งการ
เผชิญหน้ าและหันไปพบปะกันอย่างไม่เป็ นทางการ โดย
การเพิมความถีในการพบปะกันในช่วงว่างพักดืมกาแฟ
ส่วนการจัดการการสือ สารในด้ านการบริหาร
จัดการ ต้ องมีการวางแผนล่วงหน้ าสําหรับการขายตาม
ฤดูกาล เพือให้ มีเวลาออกแบบ มีเวลาผลิต และจัดส่ง
สินค้ า เมือสรุ ปแผนล่วงหน้ าแล้ วยังต้ องวางแผนเรื อง
รู ปแบบ เรื องเวลาและกําลังคน ต้ นทุนสินค้ า รวมไป
ถึงการวางแผนเรื องการจัดส่งสินค้ าด้ วยเช่นกัน โดยการ
สัง การจะใช้ ทังวัจนภาษาและอวัจนภาษาตามความ
เหมาะสม มีสายงานและผู้รับผิดชอบสัง การทีชัดเจน
ระหว่ า งหัว หน้ ากั บ ลู ก น้ อง สอดคล้ องกั บ สุ ร พงษ์
โสธนะเสถี ยร (2550) ทีกล่าวว่า การสือสารสองฝ่ าย
เ ป็ น ก า ร สื อ ส า ร ร ะ ห ว่ า ง ผู้ บั ง คั บ บั ญ ช า แ ล ะ
ผู้ใต้ บงั คับบัญชา โดยองค์กรผลิตเสือผ้ าสําเร็ รูปจะมีผ้ ู
ประสานงานภายในองค์ ก รให้ ง านราบรื น ทังภายใน
แผนกและระหว่างแผนก ซึง ต้ องทําการติดตามสถานะ
ของงาน และประเมิ น ผลงานทังในด้ านคุ ณ ภาพ
รู ปแบบ และเวลา รวมถึ ง ปรั บ ปรุ งองค์ ก รให้ ได้
มาตรฐานอยูเ่ สมอ
วัจนภาษา และอวัจนภาษาทีเหมาะสมกับ
งานผลิตเสือผ้ าสํารเร็ จรู ป อธิบายได้ ว่า การออกแบบ
นันเริ มจากการใช้ สือบุคคลพัฒนารู ปแบบสินค้ า จนได้
เป็ นสินค้ าต้ นแบบอันเป็ นอวัจนภาษาทีสําคัญในการ
ผลิต และนําไปใช้ เป็ นต้ นแบบเพือผลิตสินค้ าทังหมด
ให้ มีลกั ษณะตรงตามสินค้ าต้ นแบบ การสัง การและการ
ประสานงานจะกระทําโดยใชบุคคลเป็ นสือ จะเปห็นได้
ว่านอกสือบุคคลมีความสําคัญ สอดคล้ องกับ สุรพงษ์
โสธนะเสถียร (2550) ทีกล่าวว่า องค์กรมักเน้ นบุคคล
เป็ นสือในการขับเคลือนมากกว่ากลไกอืน โดยบุคคล
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จะใช้ วัจนภาษาทีเป็ นทังคําพูดและลายลักษณ์ อักษร
ผ่านทังการสือสารซึงหน้ า การใช้ เอกสาร และการใช้
เครื อ งมื อ สือ สาร ประโยชน์ ข องวัจ ภาษาที เ ป็ นลาย
ลัก ษณ์ อัก ษรคื อ เป็ นการสื อ สารแบบเป็ นทางการที
สามารถตรวจสอบย้ อ นกลับ ได้ ซึ ง สอดคล้ อ งกับ
งานวิจยั เรื องการศึกษากระบวนการทํางานของโรงงาน
เสือผ้ าอุตสาหกรรม กรณี ศึกษา บริ ษัท บูติคนิวซิ ตี
จํากัด (มหาชน) โดยคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (2552) ซึง
มีข้อสรุปเกียวกับการใช้ ลายลักษณ์อกั ษรในการทํางาน
ระบุว่า “มีการส่งให้ ผ้ ูรับจ้ างช่วงทําการปั ก อัดพลีท
พิมพ์ผ้าตามเอกสารวิธีการควบคุมระบวนการตัด” และ
“หัว หน้ า แผนกเย็ บ จะควบคุม กระบวนการเย็ บ ตาม
เอกสารวิธีการควบคุมกระบวนการเย็บ โดยเมือทําการ
รับงาน จะจ่ายงานให้ แผนกเย็บ เย็บตามรู ปแบบและ
ใบสัง ผลิต จัดส่งต่อไปเพือการตรวจสอบคุณภาพ” และ
“การทํางานมักยึดตามเอกสารเป็ นสําคัญ” โดยทีอวัจน
ภาษาที เ ป็ นภาพเคลื อ นไหวจากกล้ องวงจรปิ ดยั ง
สามารถใช้ ตรวจสอบย้ อนกลับได้ ในบางกรณี
ถึงแม้ การทํางานทีต้องอาศัยแรงงานมนุษย์
ควรมีการรับฟั งปั ญหาของบุคลากรซึงเป็ นการสือสาร
รู ป แ บ บจ า ก ล่ า ง ขึ นบ น แ ละ มี ก าร สื อ สา ร เ พื อ
ประสานงานในแนวราบระหว่างแผนกให้ งานราบรื น
ตลอดกระบวนการ อย่างไรก็ตามการสือสารในธุรกิจ
ผลิตเสือผ้ าสําเร็ จรู ปยังคงใช้ ทิศทางการสือสารจากบน
ลงล่างเป็ นสําคัญ เนืองจากคําสัง ซือหรื อคําสัง ผลิตที
องค์กรได้ รับมานัน มีเป้าหมายและช่วงเวลาการขายที
ยืด หยุ่น ได้ น้ อ ยมาก การสัง การในกระบวนการผลิต
ทังหมดจึ งต้ องมีค วามเด็ ดขาด โดยอยู่บ นเป้าหมาย
หลัก คือ ผลิตสินค้ าถูกต้ อง มีคุณภาพ ตรงเวลา เกิ ด
ความสูญเสียน้ อยทีสดุ

2. การจัดการการสือสารภายนอกองค์กรผลิต
เสื อผ้ า สํา เร็ จ รู ป คื อ การสร้ างสาร ใช้ สือ และใช้ วิ ธี
สือสาร เพือให้ เกิด ความไว้ ใจ และความพึงพอใจ ใน
การดําเนิน ธุรกิ จเสือผ้ าสําเร็ จรู ปร่ วมกัน โดยสะท้ อ น
ออกมาในทังวัจนภาษาคื อภาษาพูดและภาษาเขีย น
เพื อ ชี แจงให้ เ กิ ด ความเข้ า ใจตรงกัน อยู่บ นพื นฐาน
ความสุภาพและให้ เกียรติต่อกัน และโดยทีการสือสาร
ระหว่างองค์กรยังใช้ อวัจนภาษาทีเป็ นวัตถุเพือสือสาร
ทํ า ความเข้ า ใจกัน แบบการสื อ สารซึ ง หน้ า และให้
ความสําคัญต่อการตรงเวลาและกริ ยามายาทต่อกัน
ธุ ร กิ จ เสือผ้ า สํ า เร็ จ รู ป มี ปั จ จัย เข้ า ทางการ
สือ สาร คือ ความกดดันด้ านเวลาการผลิต ความกดดัน
ด้ านรู ปแบบทีต้องทันสมัยสอดคล้ องกับเวลาขายหรื อ
ฤดูกาลขาย และความกดดันด้ านคุณภาพของสินค้ า
บางองค์กรจึงมีการร่วมมือกันระหว่างองค์กรเพือศึกษา
ปั ญหาและร่ วมกั น ลดปั ญหา ร่ วมมื อ กั น ในการ
ดําเนินงานให้ เกิ ดประสิทธิ ภาพและลดความสูญเสีย
โดยใช้ สือทีเหมาะสมกับงานด้ านต่างๆระหว่างองค์กร
โดยสื อ ที มี ค วามสํ า คัญ คื อ สื อ บุค คล วัต ถุต้ น แบบ
เครื องมือสือ สาร และเอกสาร
กระบวนการแปรเปลีย นทางการสือ สารที
นํ า มาปรั บ ปรุ ง แก้ ไขปั ญหาการทํ า งาน ได้ แก่ การ
พัฒนาการการทํางาน แลกเปลียนความรู้ การร่ วมกัน
จัด ฝึ กอบรม และการนํ าเครื องมือ สือ สารมาใช้ เพื อ
ประหยัด ค่าใช้ จ่า ย ประหยัดเวลา และได้ ผลผลิตที มี
รู ป แบบสวยงามมี คุณ ภาพตรงตามต้ น แบบที ลูก ค้ า
ต้ องการ
ทังนี การทํ า งานระหว่ า งองค์ ก รยัง ใช้ การ
สือ สารระหว่างบุคคลในทุกขันตอน โดยสือบุคคลยังมี
บทบาทในการสือสารกลุ่มย่อยรู ปแบบการประชุมเพือ
ร่วมระดมความคิด จึงเห็นได้ วา่ สือ บุคคลมีความสําคัญ

วารสารบัณฑิตศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มาก สอดคล้ องกับ สุรพงษ์ โสธนะเสถี ยร (2550) ที
กล่ า วว่ า ถึ ง แม้ เทคโนโลยี ท างการสื อ สารจะมี
ความก้ าวหน้ า ในระดับ หนึง แต่ ใ ช้ ง านเท่ า ที จํ า เป็ น
เท่านัน โดยเครื องมือสือ สารไม่ได้ สาํ คัญเท่าสติปัญญา
ของคน
การจัด การการสื อ สารในด้ า นการบริ ห าร
จัด การระหว่ า งองค์ ก ร ต้ อ งมี ก ารวางแผนล่ว งหน้ า
ร่ วมกันเพือให้ ทันเวลาการขายตามฤดูกาล เพือให้ มี
เวลาออกแบบ มีเวลาผลิต และจัดส่งสินค้ า โดยการ
ทํ า งานร่ ว มกั น ระหว่ า งองค์ ก รจะใช้ ทั งวั จ นภาษา
และอวัจนภาษาตามความเหมาะสม มีสายงานและ
ผู้รับผิดชอบสัง การทีชัดเจน มีผ้ ูประสานงานภายใน
องค์กรให้ งานราบรื นทังภายในแผนกและระหว่างแผนก
โดยต้ องทํ า การติ ด ตามสถานะการผลิ ต ติ ด ตาม
ประเมินผลงานทังในด้ านคุณภาพ รู ปแบบ และเวลา
รวมถึงปรับปรุงองค์กรให้ ได้ มาตรฐานอยูเ่ สมอ
การสื อ สารระหว่า งองค์ ก ร ใช้ ทิ ศ ทางการ
สือสารจากบนลงล่างเป็ นสําคัญ เพราะเป็ นคําสัง ซือ
หรื อคําสัง ผลิตสินค้ าทีลูกค้ าต้ องการ ส่วนการสือสาร
แบบล่า งขึ นบนใช้ เพื อ แจ้ งความคื บ หน้ า และปรึ ก า
ปั ญ หา โดยที ก ารสือ สารในแนวราบระหว่า งองค์ ก ร
เป็ นการร่ ว มมื อ ระหว่า งกัน ได้ แ ก่ การนัด หมาย การ
จัดเตรี ยมเอกสาร
เมือพิจารณาการจัดการการสือสารภายใน
องค์กรและภายนอกองค์กรธุรกิจผลิตเสือผ้ าสําเร็ จรู ป
พบข้ อสั ง เกตว่ า มี จุ ด ร่ วมสํ า คั ญ หลายประการที
สอดคล้ องกัน กล่าวคือ การสือสารในธุรกิจดังกล่าวมี
ปั ญหามากมายทีต้องนําการจัดการการสือสารเข้ าไป
แก้ ปัญหาให้ เ กิ ดความพึง พอใจแก่ทุกฝ่ ายทีมี ส่วนได้
เสีย โดยธุรกิ จนีมีก ารใช้ วัจนภาษาทังภาษาพูดและ
ภาษาเขียนเพือชีแจงรายละเอียดของงานให้ เกิดความ
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ชัด เจน และใช้ อ วัจนภาษาด้ วยวัต ถุต้ น แบบเพื อ สือ
ความหมายในตัวเองโดยไม่ต้องตีความตามตัวอักษร
หรื อวาจา โดยธุรกิจนีคู่สือสารนิยมการสือสารซึงหน้ า
เพืออธิ บายให้ ทุกฝ่ ายเกิ ดความเข้ าใจตรงกัน และสัง
การแก้ ปัญหากันได้ ทนั ท่วงที แต่อย่างไรก็ตาม ธุรกิจนี
ยังนําเครื องมือสือสารมาใช้ อํานวยความสะดวกด้ าน
เวลาและสถานทีด้วยเช่นกัน ซึงสอดคล้ องกับแนวคิด
การจั ด การการสื อ สารของ สุร พงษ์ โสธนะเสถี ย ร
(2550) ทีกล่าวว่า ในองค์กรธุรกิจการผลิต การสัง การ
จะมีล ักษณะคุยกันทันที ที พบปั ญ หา นอกจากนียัง มี
การใช้ อีเมล และอินทราเน็ต โดยยังมี อวัจนภาษาที
สํ า คัญ อี ก หลายประการคื อ ความปราณี ต งานที มี
คุณภาพ ตรงต่อเวลา มาตรฐานการทํางานทีดี และ
ความสุภ าพ ซึง ส่ง ผลให้ เ กิ ด ความไว้ ว างใจและพึ ง
พอใจแก่ทกุ ฝ่ าย และต่างตอบแทนด้ วยความไว้ ใจ การ
ให้ รางวัลทังด้ วยการยกย่อง ความมัน คงในอาชีพ และ
รางวัลในรู ปของเงินทองซึงช่วยให้ ทกุ ฝ่ ายต่างพึงพอใจ
ส่งผลให้ ผลงานทีผลิตได้ ตรงตามข้ อกําหนดและความ
ต้ องการ
ทังนี จากการศึกษาสภาพแวดล้ อมต่างๆของ
ธุรกิจพบว่า แก่นแท้ ของงานในธุรกิจด้ านนีคือการสร้ าง
ความพึงพอใจแก่ทกุ ฝ่ ายด้ วยการสือสารทีทรงพลัง อัน
จะช่วยเข้ าไปจัดการแก้ ไขปั ญหาการทํางานในภาวะ
กดดัน ด้ านเวลาการผลิตที จํากัด รวมถึง ความกดดัน
ด้ านรู ปแบบสินค้ าทีต้องสอดคล้ องกับฤดูกาลและสมัย
นิยม โดยทีการทํางานในภาวะกดดันดังกล่าว ทุกฝ่ าย
ยังคาดหวังให้ สนิ ค้ าทีได้ มีคณ
ุ ภาพดีประหนึงเป็ นสินค้ า
ชินเดียวกันกับเดียวกันกับสินค้ าต้ นแบบ ความกดดัน
ต่างๆทีประดังเข้ าสู่ธุรกิจนี ส่งผลให้ ทกุ ฝ่ ายต้ องมีการ
จัดการทีดีตังแต่การวางแผน การสัง การลงมือปฏิบัติ
ติ ด ตามผลงาน รวมไปถึ ง การประเมิ น ผลงานทังใน
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รายละเอียดและภาพรวม เหตุทีต้องประเมินภาพรวม
เนืองจากแบรนด์สินค้ าทีออกสู่ตลาดนัน หากเกิดการ
ด้ อยคุ ณ ภาพใดๆ ความเสี ย หายที เ กิ ด ขึ นมิ อ าจ
แบ่งแยกได้ วา่ ใครคือผู้รับผิดชอบ ภาพลักษณ์ทีออกมา
สูส่ าธารณะนัน คือผลงานของธุรกิจทังในองค์กรและ
นอกองค์ ก รที จ ะต้ อ งร่ ว มรั บ ผิ ด และรั บ ชอบ จึ ง ทํ า ให้
ธุรกิจนีมีการประเมินคุณภาพทุกขันตอนไม่เพียงด้ าน
รู ปแบบเท่านัน แต่ยงั รวมถึงความปลอดภัยของผู้สวม
ใส่ด้วย
ตามที ธุรกิ จนีต้ องแข่งขันกับเวลา ดังนันจึงมี
การนํ าสือ ต่างๆมาใช้ ประโยชน์ ตามบริ บ ทและสถาน
กาณ์ ที เ หมาะสม ได้ แก่ การใช้ สื อ บุ ค คลในการ
ขับเคลือนงาน ใช้ สืออวัจนภาษาในรู ปแบบวัตถุภาษา
เพื อ เป็ นแม่ แ บบ ใช้ เครื อ งมื อ สื อ สารอํ า นวยความ
สะดวกลดข้ อจํากัดด้ านเวลาและสถานที ใช้ สอื เอกสาร
เพือเป็ นหลักฐานทีเป็ นทางการเพือตรวจสอบย้ อนกลับได้
ด้ วยเหตุทีงานด้ านนีขับเคลือนด้ วยแรงงาน
ความสามารถ และทักษะของมนุษย์เกือบทุกขันตอน
องค์กรจึงต้ องตระหนักในการพัฒนาบุคลากรอยู่เสมอ
โดยใช้ การสือสารเพือเสริ มสร้ างแรงจูงใจและสือสาร
ด้ วยการให้ เกี ยรติต่อกัน และจากการทีงานด้ านนีมี
ความกดดั น หลายประการเป็ นกรอบล้ อมรอบอยู่
ผู้บริ หารจึงจําเป็ นอย่างยิงทีจะต้ องใช้ ศาสตร์ และศิลป์
เพื อ นํ า องค์ ก รให้ ก้ าวหน้ า ไปสู่เ ป้ าหมายสํ า คัญ คื อ
ความสําเร็ จในด้ านยอดขาย และ ลดความสูญเสียทีมี
อยูต่ ลอดกระบวนการผลิตเสือผ้ าสําเร็ จรู ป ด้ วยการใช้

การจัด การการสื อ สารที ส อดคล้ อ งกับ ธุ ร กิ จ เพื อ ลด
ปั ญ หาการสื อ สาร ธํ า รงค์ ค วามสัม พัน ธ์ และสร้ าง
ผลงานทีมีความถูกต้ อง มีคณ
ุ ภาพ ตรงเวลา เกิดความ
สูญเสียน้ อยทีสดุ

ข้ อเสนอแนะ
1. งานวิจยั ในครังนีศึกษาเฉพาะลูกค้ าทีมีคําสัง
ซือแบบขายส่ง ในการวิจยั ครังต่อไปควรทําการวิจยั โดย
เปลีย นกลุม่ ลูกค้ าเป็ นลูกค้ าปลีก
2. งาน วิ จั ย ในค รั งนี ศึ ก ษ าเฉพาะ ลู ก ค้ า
ภายในประเทศ ในการวิจัยครังต่อไปควรทําการวิจัย
โดยเปลีย นกลุม่ ลูกค้ าเป็ นกลุม่ ต่างชาติ
3. กลุม่ ผู้ให้ สมั ภาษณ์ในงานวิจยั ครังนีล้ วนเป็ น
ผู้บริ หารในธุรกิจขนาด SME ในการวิจยั ครังต่อไปควร
วิจยั ธุรกิจทีมีขนาดใหญ่กว่า
4. การจัดการการสือ สารทีดี อาจไม่สามารถใช้
กับบุคลากรทีมีพฤติกรรมตามทฤษฎีเอ็กซ์ ดังนันการ
วิจัยครั งต่อไปจึงควรพิจารณาในประเด็ นการพัฒนา
บุคลากรเพือให้ มีทศั นคติ และพฤติกรรมสอดคล้ องกับ
การจัดการการสือ สารธุรกิจผลิตเสือผ้ าสําเร็ จรูป
5. งานวิ จั ย ครั งนี ศึ ก ษาการสื อ สารภายใน
กระบวนการผลิต การวิจยั ครังต่อไปควรศึกษาส่วนอืนๆ
ขององค์ ก ร ได้ แ ก่ การสื อ สารการตลาดธุ ร กิ จ ผลิ ต
เสือผ้ าสําเร็ จรูป
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